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Żarowianie pamiętają
o Papieżu
Na ten dzień czekali wszyscy, którzy 
dziewięć lat temu na wieść o śmierci 
Jana Pawła II skandowali „Santo Subito”.

Fryzjer - zawód z pasją!

Ich praca nigdy nie jest monotonna, a wręcz 
przeciwnie. Jest ciekawa, pełna nowości i 
kontaktu z ludźmi.

Starty szachistów

Mistrzostwa Dolnego Śląska kosztowały 
sporo nerwów, ponieważ walka była 
bardzo zacięta.
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To już pewne.
Będzie basen w Żarowie

Na taką wiadomość Żarowianie czekali od dawna. Po wieloletnich staraniach, ale również dzięki wielkiej determinacji oraz 
zaangażowaniu burmistrza Leszka Michalaka, marszałka województwa dolnośląskiego Jerzego Tutaja, poseł na Sejm RP 
Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej oraz radnego sejmiku Marka Dyducha w Żarowie nareszcie powstanie basen.

Dokończenie na str. 3

Nie podrzucaj śmieci!
Oddaj za darmo do PSZO

Masz zużyte opony, wy-
czerpały ci się baterie 

lub chcesz wymienić stare 
meble? Nie stawiaj ich przy 
boksach śmietnikowych i nie 
podrzucaj na teren ogród-
ków działkowych. 

Przyjdź do Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów, gdzie za 
darmo możesz pozbyć się nie-
bezpiecznych śmieci. Z punktu 
przystosowanego do magazy-
nowania tego typu odpadów 
komunalnych korzystać mogą 
wszyscy mieszkańcy gminy 
Żarów. – W każdy poniedziałek, 
w godz. od 16.00 do 18.00 i so-
botę od 10.00 do 12.00 można 
bezpłatnie zostawić dowolną 
ilość odpadów w firmie Agro 
system Sp. z o.o. Andrzej Ko-

nieczny przy ul. Armii Krajowej 
34 w Żarowie. Do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów przyj-
mowane są zużyte sprzęty RTV 
i AGD (telewizory, lodówki, za-
mrażarki, baterie, akumulatory i 
inne), meble i inne odpady wiel-
kogabarytowe, zużyte opony od 
pojazdów osobowych, zużyte 
leki i chemikalia, a w workach 
tworzywa sztuczne, papier, tek-
tura, szkło i metale. Raz w mie-
siącu można przekazać również 
do 0,5 m3 gruzu budowlanego. 
Przypominamy, że dostarczając 
odpady do Punktu Selektywnej 
Zbiórki należy mieć ze sobą 
dowód osobisty – wyjaśnia To-
masz Kuska, inspektor ds. go-
spodarki komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

W każdy ostatni piątek mie-
siąca mieszkańcy gminy Ża-
rów mogą również oddawać 
odpady wielkogabarytowe. 
Chęć oddania tego typu od-
padów jednak należy zgłosić 
telefonicznie w żarowskim 
Urzędzie Miejskim najpóźniej 
w dzień poprzedzający ko-
nieczność odbioru. – Odpady 
w postaci mebli, meblościanek, 
krzeseł, stołów i dywanów pro-
simy wówczas wystawiać przed 
nieruchomość. Zbiórka tego 
typu odpadów odbywać się 
będzie w każdy ostatni piątek 
miesiąca od godz. 8.00 rano 
– dopowiada Tomasz Kuska 
z Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie.

Magdalena Pawlik 

Świetlice dla każdej wsi
W Pyszczynie, Gołaszy-

cach i Bożanowie po-
wstaną trzy nowe świetlice 
wiejskie. Budowa obiektów 
w tych miejscowościach 
rozpocznie się już w maju. 
Są to trzy ostatnie wsie, na 
terenie których brakowało 
takich miejsc.

Świetlice mają być gotowe 
początkiem jesieni. – Nowe 
obiekty, które wybudowane 
zostaną od podstaw w tych 
miejscowościach będą miały 
ponad 106 m2 powierzchni 
użytkowej. Wyposażone zo-
staną w przedsionek, salę, za-
plecze kuchenne oraz toalety, 
w tym również przeznaczone 
do użytku osób niepełno-
sprawnych. Zgodnie z har-

monogramem, prace przy bu-
dowie domków drewnianych, 
które pełnić będą funkcję 
świetlic wiejskich przewidzia-
ne zostały do końca września 
– wyjaśnia Cezary Sadow-
ski z PHU „DEK-BUD” Mi-
chalska Iwona – firmy, która 
wygrała przetarg na realiza-
cję tego zadania inwestycyj-
nego.

Nowe placówki wiejskie 
służyć będą mieszkańcom 
wsi. To oni zadecydują, w 
jaki sposób obiekty będą 
zagospodarowane i jak będą 
wyglądać. – Procedury zwią-
zane z pozwoleniem na bu-
dowę, przyjęciem wniosku, a 
następnie wyłonieniem wyko-
nawcy trwały długie miesiące. 

Podpisaliśmy umowę z firmą, 
która w pierwszej kolejności 
rozpocznie budowę nowe-
go obiektu w Bożanowie. Z 
siedemnastu miejscowości 
w naszej gminie, Pyszczyn, 
Bożanów i Gołaszyce są je-
dynymi, które nie posiadają 
wiejskich świetlic. Mam na-
dzieję, że każdy sołtys i każda 
Rada Sołecka będą te obiekty 
wykorzystywać w odpowied-
ni sposób – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Więcej na str. 3
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KRONIKA  POLICYJNA 
W nocy łupił altanki

Od roku do dziesięciu lat pozbawienia wolności grozi męż-
czyźnie, który włamał się do altanki i dokonał kradzieży 
sprzętu, najpierw na kwotę 80 złotych, a potem 2,5 tysiąca 
złotych. - Łupem mieszkańca Żarowa padła metalowa blacha, 
piecyk, szyna oraz metalowe elementy. W toku toczącego się 
postępowania zostało ustalone, że sprawca odpowiada nie 
tylko za kradzieże, ale również za włamania do działkowych 
altanek. Mężczyzna ten został już zatrzymany – mówi Izabela 
Basztura, komendant komisariatu policji w Żarowie.

Jak walczyć z wandalami?
Nawet do pięciu lat pozbawienia wolności grozić może 

grafficiarzom, którzy sprayem pomalowali budynki wspólnot 
mieszkaniowych oraz Szkoły Podstawowej przy ul. 1 Maja w 
Żarowie, rozdzielnię elektryczną i przejście podziemne. To 
już nie pierwszy przypadek aktu wandalizmu na terenie gmi-
ny Żarów. Nieznanych sprawców nie udało się jeszcze zatrzy-
mać, ale żarowska policja w tej sprawie prowadzi postępowa-
nie. Szkody oszacowano na kwotę 1000 złotych.

Wypadek na strefie
Około godz. 16.45 w czwartek, 17 kwietnia na terenie za-

kładu Yagi Factory Poland w Żarowie doszło do wypadku, w 
którym śmierć poniósł 32-letni pracownik firmy. Mężczyzna 
zginął przygnieciony wózkiem widłowym. W tej chwili trwa-
ją czynności ustalające okoliczności nieszczęśliwego wypad-
ku. Sprawę bada również policja oraz prokuratura.

Utonął w stawie
Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się uratować 49-

letniego mężczyzny, który w świąteczny poniedziałek, 21 
kwietnia utonął w stawie miejskim w Żarowie.  – Około go-
dziny 22.00 wieczorem otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku, do 
którego doszło w okolicach żarowskiego stawu miejskiego. W 
toku postępowania ustalono, że mężczyzna stojący na brzegu 
stawu stracił nagle równowagę i wpadł do wody. Na miejsce 
wezwano straż pożarną i pogotowie, ale na pomoc było za 
późno. W wypadku nie stwierdzono udziału działań osób trze-
cich – wyjaśnia Izabela Basztura z żarowskiego komisariatu 
policji.

Oprac. Magdalena Pawlik

• Sprzedam w Żarowie  atrakcyjną działkę budowlaną w pełni uzbrojoną o pow. 991 m2.
Cena do negocjacji. Tel.0049 1791124606, 0049 1799665599

• Sprzedam działkę budowlaną w Kalnie 20 arów. Cena do uzgodnienia. Telefon kontakto-
wy: 694 625 514

• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe (75m2) w Żarowie na Osiedlu przy ul. Kazimierza Wielkie-
go. Telefon: 501 587 799

• Sprzedam mieszkanie w Żarowie (44 m2). Telefon: 508 299 700

• Sprzedam dom w Łażanach o powierzchni 119 m2 na działce 0,14 ha. Telefon kontaktowy 667 885 569

• Sprzedam dom wolnostojący w Żarowie o powierzchni 210 m2 na działce 760 m2. Telefon kontaktowy: 607 288 302

• Wynajmę lokal handlowy przy ul. Dworcowej w Żarowie (dawny „Snack Bar”). Telefon kontaktowy: 74 8580 796 

Bezpłatne dyżury
specjalistów

Potrzebujesz pomocy? Ruszyły darmowe porady 
specjalistów.

Mieszkańcy gminy Żarów mogą skorzystać z bez-
płatnych konsultacji specjalistycznych u terapeuty 
uzależnień, psychologa i psychoterapeuty oraz rad-
cy prawnego. – Z darmowych porad może korzystać 
każdy mieszkaniec naszej gminy. Taka wizyta jednak 
będzie możliwa po wcześniejszym umówieniu się w 
Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Armii Krajowej 
54 w Żarowie. Zgłoszenia przyjmowane będą również 
telefonicznie pod nr tel. 748 57 03 09 – mówi Marta 
Plizga z żarowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Harmonogram konsultacji:
- terapeuta uzależnień (poniedziałek godz. 8.30-11.30).
Porady w zakresie: wstępna diagnoza, udzielania poradnictwa i in-
dywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych 
od alkoholu, pomoc osobom współuzależnionym i konsultacje dla 
rodzin osób uzależnionych.
-  psycholog (trzy środy w miesiącu, godz. 13.30-15.30).
Porady z zakresie: udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsul-
tacji psychologicznych, wstępna diagnoza, terapia krótkoterminowa, 
interwencja kryzysowa, praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
-  radca prawny (czwartek godz. 16.00-18.00).
Porady w zakresie: świadczenie poradnictwa oraz konsultacji indy-
widualnych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. 
Radca prawny w ramach konsultacji nie pisze pism procesowych 
ani nie reprezentuje stron przed sądami i organami administracji 
publicznej.
- psychoterapeuta (dwa czwartki w miesiącu godz. 16.00-18.00). 
Porady w zakresie: świadczenie poradnictwa i indywidualnych 
konsultacji dla osób zagrożonych bądź dotkniętych przemocą w 
rodzinie.

Nowy zastępca komendanta
już na posterunku

Gdzie wrzucać odpady
biodegradowalne?

Komendant policji w Żaro-
wie Izabela Basztura ma 

nowego zastępcę. W kiero-
waniu żarowską komendą 
będzie jej pomagał Janusz 
Kozendra, 42-letni miesz-
kaniec Jaworzyny Śląskiej. 
Obowiązki zastępcy ko-
mendanta objął oficjalnie z 
dniem 10 kwietnia po przej-
ściu na emeryturę jego po-
przednika Jerzego Daniela. 

Komendant Janusz Ko-
zendra jest absolwentem 
wydziału nauk społecznych 
w Katowicach i Wyższej 

Szkoły Oficerskiej w Szczyt-
nie. Przez pięć lat pracował 
w zespole ds. nieletnich i 
patologii w Świdnicy. Kie-
rował również komisariatem 
policji w Jaworzynie Ślą-
skiej jako policjant zespołu 
patrolowo-interwencyjnego, 
następnie dochodzeniowo-
śledczego i kryminalnego. W 
Żarowie będzie nadzorował 
pracę pionu operacyjno-do-
chodzeniowego i zastępował 
we wszelkich czynnościach 
komendanta policji. 

Magdalena Pawlik
Janusz Kozendra to nowy zastępca komendanta policji w Żarowie. Zawodo-
wo bardzo jest mu bliska sekcja dochodzeniowo-śledcza, prywatnie to pasjo-
nat sportu. Ceni sobie również wyzwania i kreatywnych ludzi.

W  imieniu  Zespołu  Ośrodka  Pomocy Społecznej  w  Żarowie 
za okazaną wrażliwość i otwarte serce  serdeczne  podziękowania 
kieruję do pani Marzeny Zięba. Gest przekazania mieszkańcom na-
szej gminy odzieży i obuwia sprawił radość nie tylko obdarowanym, 
ale również wszystkim pracownikom żarowskiej jednostki. Takie 
partnerstwo jest nam bardzo potrzebne – dziękujemy.
Niech szczęście dane drugiemu człowiekowi wraca do Pani i Pani 

Bliskich wielokrotnie.

Anita Denes-Ziemkiewicz
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie

Odpady biodegradowal-
ne jak trawa, liście, ga-
łęzie, chwasty powinny 
podlegać kompostowaniu 
w przydomowych kompo-
stownikach. Bezpłatnie 
mieszkańcy mogą je rów-
nież oddawać do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów. - Odbieramy sygnały, 
że do pojemników na śmieci 
wrzucany jest gruz budow-
lany, piasek i trawa, które 

nie są odpadami komunal-
nymi. Firma wywozowa nie 
będzie opróżniała pojemni-
ków, w których będą znaj-
dować się tego typu odpady. 
I zostaną one opróżnione 
w następnym tygodniu, po 
usunięciu z nich najpierw 
takich odpadów – informu-
je Tomasz Kuska, inspek-
tor ds. gospodarki komu-
nalnej Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.
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To już pewne. 
Będzie basen w Żarowie

Dobrą wiadomość mieszkańcom Żarowa w piątek, 25 kwietnia przekazał 
marszałek Jerzy Tutaj. 

Jeszcze w tym roku, za niespełna dwa miesiące ruszy budowa basenu w 
Żarowie. Po wielu latach inwestycja zostanie dopełniona.

Po budowie gimnazjum oraz hali sportowej przy Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu, basen będzie ostatnim etapem budowy całego kompleksu przy ul. 
Piastowskiej w Żarowie.

Świetlice dla każdej wsi
W Pyszczynie, Gołaszy-

cach i Bożanowie po-
wstaną trzy nowe świetlice 
wiejskie. Budowa obiektów 
w tych miejscowościach roz-
pocznie się już w maju. Są to 
trzy ostatnie wsie, na terenie 
których brakowało takich 
miejsc. Świetlice mają być 
gotowe początkiem jesieni.

 –Nowe obiekty, które wy-
budowane zostaną od pod-
staw w tych miejscowościach 
będą miały ponad 106 m2 
powierzchni użytkowej. Wy-
posażone zostaną w przedsio-
nek, salę, zaplecze kuchenne 
oraz toalety, w tym również 

przeznaczone do użytku osób 
niepełnosprawnych. Zgodnie z 
harmonogramem, prace przy 
budowie domków drewnia-
nych, które pełnić będą funkcję 
świetlic wiejskich przewidzia-
ne zostały do końca września 
– wyjaśnia Cezary Sadowski 
z PHU „DEK-BUD” Michal-
ska Iwona – firmy, która wy-
grała przetarg na realizację 
tego zadania inwestycyjnego.

Nowe placówki wiejskie słu-
żyć będą mieszkańcom wsi. To 
oni zadecydują, w jaki sposób 
obiekty będą zagospodarowa-
ne i jak będą wyglądać. – Pro-
cedury związane z pozwole-

Ryszard Pawlik
sołtys Pyszczyna
Pyszczyn to bardzo aktywna wieś. 
Z powodzeniem od wielu lat działa 
tutaj Koło Gospodyń Wiejskich, a 
i młodzież garnie się do podejmo-
wanie na rzecz swojej wsi różnych 
inicjatyw. Nowa świetlica, która po-
wstanie na terenie naszej miejsco-
wości przeznaczona zostanie nie 
tylko na organizację kulturalnych 
imprez. Będzie również dobrą al-
ternatywą na spędzenie wolnego 
czasu dla młodzieży.

Jolanta Kozów
sołtys Gołaszyc
Do tej pory mieszkańcy Gołaszyc 
spotykali się na przystanku albo w 
prywatnym mieszkaniu. Nie mieli-
śmy odpowiedniego miejsca, prze-
znaczonego na organizację spotkań, 
wiejskich zebrań czy cyklicznych 
imprez. Czekaliśmy już od dawna 
na takie miejsce. W końcu również 
młodzi będą mogli korzystać z tego 
obiektu. Wspólnie z gospodyniami 
spróbujemy także reaktywować Koło 
Gospodyń Wiejskich, które funkcjo-
nowało niegdyś na terenie wsi. 

Izabela Girnyk
sołtys Bożanowa
Nie ukrywam, że mieszkańcy 
Bożanowa długo czekali na takie 
miejsce. Będzie gdzie organizo-
wać Dzień Dziecka, sylwestra, 
komunie, chrzciny czy przygoto-
wywać się do dożynek gminnych. 
Szczególnie cieszą się również 
dzieci, które do tej pory wolny czas 
często spędzały w okolicznym par-
ku, którego dziś już nie ma. Takie 
miejsce jest w Bożanowie bardzo 
potrzebne.  

niem na budowę, przyjęciem 
wniosku, a następnie wyłonie-
niem wykonawcy trwały długie 
miesiące. Podpisaliśmy umowę 
z firmą, która w pierwszej ko-
lejności rozpocznie budowę 
nowego obiektu w Bożanowie. 
Z siedemnastu miejscowości w 
naszej gminie, Pyszczyn, Boża-
nów i Gołaszyce są jedynymi, 
które nie posiadają wiejskich 
świetlic. Mam nadzieję, że każ-
dy sołtys i każda Rada Sołecka 
będą te obiekty wykorzystywać 
w odpowiedni sposób – mówi 
burmistrz Leszek Michalak.

Budowa świetlic wiej-
skich jest współfinansowana 
ze środków Urzędu Mar-
szałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.Kwotę 
148.500 tysięcy złotych gmi-

na pozyskała w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 
„Odnowa i rozwój wsi”. Cał-

kowity koszt zakupu nowych 
świetlic wyniesie ponad 817 
tysięcy złotych.

Magdalena Pawlik

Na taką wiadomość Żarowianie czekali od dawna. Po wieloletnich staraniach, ale również dzięki wielkiej determinacji oraz zaangażowaniu burmistrza Leszka 
Michalaka, marszałka województwa dolnośląskiego Jerzego Tutaja, poseł na Sejm RP Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej oraz radnego sejmiku Marka Dydu-
cha w Żarowie nareszcie powstanie basen.

Jest już pozytywna decy-
zja w tej sprawie. Gotowy 
jest projekt i są pieniądze 
przeznaczone na reali-
zację tej długo wyczeki-
wanej przez wszystkich 
mieszkańców inwestycji. 
Teraz, trzeba będzie tylko 
wypatrywać szczęśliwego 
finału. A ten ma nastąpić 
za niecałe dwa lata. – O 
basenie w Żarowie mówi 
się od prawie osiemnastu 
lat. Jest to więc pełnoletnia 

inwestycja. Po wieloletnich 
zabiegach i staraniach uda-
ło się tę inwestycję w końcu 
dopiąć. To wielkie wydarze-
nie dla mieszkańców naszej 
gminy. Pozyskanie funduszy 
na jego budowę, o które 
zabiegaliśmy przez wiele 
lat, ale również stabilna 
sytuacja finansowa naszej 
gminy pozwalają na jed-
noznaczne stwierdzenie, że 
basen w Żarowie na pewno 
powstanie. Mieszkańcy nie 

będą musieli już patrzyć z 
zazdrością na kąpieliska 
w sąsiednich miejscowo-
ściach, a nauka pływania 
będzie mogła odbywać się 
na miejscu. W ten sposób 
uzupełnimy również naszą 
bazę sportową – mówi bur-
mistrz Leszek Michalak.

Zarząd województwa dol-
nośląskiego zdecydował 
o pełnym dofinansowaniu 
budowy projektu komplek-
su basenowego w Żaro-
wie. Uchwałę, przyznającą 
gminie Żarów 2,5 miliona 
złotych dofinansowania w 
piątek, 25 kwietnia na ręce 
burmistrza Żarowa prze-
kazał Jerzy Tutaj, członek 
zarządu województwa dol-
nośląskiego. Oznacza to, 
że najprawdopodobniej już 
w czerwcu ruszą pierwsze 
prace budowlane. – Budowa 
basenu w Żarowie jest naj-
większą inwestycją, która 
realizowana będzie w tym 
roku na Dolnym Śląsku. I 
choć mieszkańcy Żarowa 

mają dobry dostęp do in-
frastruktury sportowej, bo 
jest hala sportowa, boisko 
lekkoatletyczne i boisko 
sportowe Orlik, powinni 
korzystać jeszcze z basenu, 
który będzie dopełnieniem 
tego całego kompleksu. To 
również zasługa burmistrza 
Leszka Michalaka, który 
był wielką siłą sprawczą i 
wielokrotnie zabiegał o tę 
inwestycję – podkreślał Je-
rzy Tutaj.

Gotowy projekt obejmuje 
budowę basenu na kwotę 
ponad 9 milionów złotych, 
z czego wsparcie unijne to 
kwota 2,5 miliona złotych. 
Pozostałą część kosztów 
gmina pokryje ze swojego 
budżetu. – Śmieję się, że 
dziś basen w Żarowie wy-
gląda jak w przysłowiowej 
piosence ,,ściernisko”, ale 
już niebawem będzie tutaj 
„San Francisco”. Cieszę 
się razem z mieszkańcami, 
bo dzięki ważnej decyzji i 
postawie burmistrza Lesz-
ka Michalaka Żarów znów 
zyska nowy obiekt sportowy 
i rekreacyjny – cieszyła się 
Izabela Katarzyna Mrzy-
głocka, poseł na Sejm RP.

Pływalnia ma być obiek-
tem sportowo-rekreacyj-
nym. Zgodnie z projektem, 
hala basenowa wyposażona 
zostanie w betonową nieckę 
o długości 25 metrów, bro-
dzik i inne atrakcje dla dzie-
ci oraz trzymetrową wannę 
SPA, która zaopatrzona 
zostanie w dysze masażu 

wodnego i powietrznego. 
Już dziś na samą myśl o no-
wym basenie cieszą się nie 
tylko najmłodsi, ale rów-
nież seniorzy z żarowskie-
go Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, którzy do tej pory 
takie wyjazdy na basen 
musieli sobie organizować 
do sąsiednich miejscowo-
ści. – Jako współgospodarz 
kompleksu przy ul. Piastow-

skiej w Żarowie mogę obie-
cać, że obiekt ten na pewno 
nie będzie świecił pustkami. 
Na równi z naszą halą spor-
tową, która tętni życiem, bo 
użytkowana jest codziennie, 
od najmłodszych po senio-
rów – podkreślał Artur 
Adamek, dyrektor Gmin-
nego Centrum Kultury  
i Sportu w Żarowie.

Magdalena Pawlik
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 Nr 
obwodu 
głoso.

Granice obwodu głosowania
Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej

1

Żarów- ulice: Aleja Złotych Dębów, Armii Krajowej nr 1-11A 
(nieparzyste) i nr 2-12E (parzyste), Bolesława Krzywoustego, 

Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Kazimierza 
Wielkiego, Księżnej Jadwigi Śląskiej, Piastowska, Spokojna

Gimnazjum,
ul. Piastowska 10, Żarów

2
Żarów- ulice: Aleja Janusza Korczaka, Górnicza, Mieszka I, 

Wiejska, Władysława Łokietka nr 8A-12C (parzyste)

Przedszkole Miejskie,
ul. Władysława Łokietka 14,

Żarów

3
Żarów- ulice: Bolesława Chrobrego, Władysława Łokietka  

nr 2A-6D (parzyste) i nr 1-15 (nieparzyste)
Gimnazjum,

ul. Piastowska 10, Żarów

4

Żarów –ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, 
Jarzębinowa, Jaworowa, Jesienna, Jesionowa, Jodłowa, 

Kasztanowa, Klonowa, Kręta, Krótka, Lipowa, Modrzewiowa, 
Pogodna, Polna, Rybacka, Słoneczna, Świerkowa, Topolowa, 

Wierzbowa, Wiosenna, Wyspiańskiego

Biblioteka Publiczna,
ul. Piastowska 10, 

Żarów

5

Żarów- ulice: Armii Krajowej nr 13-41 (nieparzyste), 
nr 14-40A (parzyste), Fabryczna, Hutnicza, Kopernika, 
Krasińskiego, Ks. Mariana Cembrowskiego, Kwiatowa, 
Mickiewicza, Plac Wolności, Przemysłowa, Puszkina, 

Słowackiego, Słowiańska, Strefowa 

Szkoła Podstawowa , 
ul. Ogrodowa 1, 

Żarów

6
Żarów- ulice: 1 Maja, Armii Krajowej nr 42-80 (parzyste) i nr 
43-71 (nieparzyste), Cicha, Dworcowa, Generała Sikorskiego, 
Ogrodowa, Sportowa, Szkolna, Wojska Polskiego, Zamkowa 

Szkoła Podstawowa ,  
ul. Armii Krajowej 60, 

Żarów

7 Kruków, Łażany, Mielęcin, Mikoszowa, Przyłęgów
Świetlica Wiejska,  

ul. Strzegomska 4, Łażany

8 Mrowiny
Świetlica Wiejska,  

ul.Wojska Polskiego 57, 
Mrowiny

9
Bożanów, Gołaszyce, Kalno, Kalno- Wostówka, 

Siedlimowice, Wierzbna
Świetlica Wiejska, 

ul. Świdnicka 21A, Wierzbna

10
Buków, Imbramowice, Marcinowiczki, Pożarzysko, 

Pyszczyn, Tarnawa, Zastruże

Szkoła Podstawowa,
ul. Żarowska 45, 

Imbramowice

11 Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Żarowie

Szpital Reumatologiczno 
–Rehabilitacyjny w Żarowie,

ul.Wojska Polskiego 7, 
Żarów

Zalegasz z czynszem? Trafisz
do Krajowego Rejestru Długów

Mieszkańcy, którzy od dłuższego czasu nie regulują opłat czynszowych za mieszkania komunalne zostaną wpisani do Krajowego Rejestru Długów. Gmina 
Żarów podpisała właśnie umowę z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej w sprawie zamieszczania w rejestrze długów nierzetelnych 
płatników. Będzie to kolejna już forma odzyskiwania zaległości czynszowych. O tym, kto może zostać wpisany do rejestru, jakie są tego konsekwencje i czy 
taka metoda przeciwdziałać będzie powstawaniu zadłużenia mówi Renata Dawlewicz, skarbnik gminy Żarów.

- Długi najemców z tytułu 
nie płacenia czynszów stale ro-
sną. Jakie są szanse, że wpisa-
nie ich do Krajowego Rejestru 
Długów zmieni tę sytuację?

- Lokatorzy mieszkań ko-
munalnych na terenie gminy 
Żarów, którzy uporczywie nie 
płacą czynszu będą trafiać do 
Krajowego Rejestru Długów. 
Liczymy na to, że taka forma 
zmobilizuje dłużników i będą 
oni regulować swoje zaległości. 
A tych z tego tytułu jest w sumie 
ponad milion złotych. Pieniądze 

te mogłyby być przeznaczone 
chociażby na realizację nowych 
inwestycji. 

- Kto może zostać wpisany 
na listę rejestru i jakie są tego 
konsekwencje?

- Wpisania do Krajowego Re-
jestru Długów mogą obawiać 
się te osoby, których dług wy-
nosi minimum 200 złotych w 
przypadku osób fizycznych, a 
w przypadku przedsiębiorców 
500 złotych, a okres zalegania z 
opłatami wynosi conajmniej 60 
dni. Czym będzie to skutkowa-

ło? Otóż tacy dłużnicy nie będą 
mieli możliwości otrzymania 
kredytu od banku bądź innych 
instytucji finansowych, będą 
mieli również utrudniony do-
stęp do usług telekomunikacyj-
nych i multimedialnych (telefon 
w abonamencie, dostęp do inter-
netu, telewizja kablowa i inne). 
Dopisanie dłużników do listy 
rejestru długów spowoduje, że 
informacja o ich  nierzetelnym 
regulowaniu płatności będzie 
powszechnie dostępna.

- W jakim czasie dłużnicy 

trafią na listę Krajowego Re-
jestru Długów?

- Przed umieszczeniem da-
nych dłużnika w rejestrze 
długów zalegający z opłatami 
otrzymają wezwanie do za-
płaty z terminem płatności 7 
dni. Jeżeli w tym czasie dług 
nie zostanie spłacony dłużnik 
otrzyma pismo z ostrzeżeniem 
o ujawnieniu jego zaległości w 
Krajowym Rejestrze Długów. A 
jeżeli w ciągu 14 dni od otrzy-
mania pisma dług nie zostanie 
spłacony, wówczas informacja 

Renata Dawlewicz skarbnik gmi-
ny Żarów

o niezpłaconych należnościach 
zostanie przekazana do Krajo-
wego Rejestru Długów. Z chwi-
lą, kiedy dłużnicy spłacą swoje 
należności, ich dane zostaną 
usunięte z rejestru długów, ale 
jest to możliwe dopiero po cał-
kowitej spłacie należności wo-
bec gminy. Natomiast w przy-
padku sytuacji losowych, które 
uniemożliwiają zapłatę zaległo-
ści czynszowych możliwe jest 
złożenie wniosku o przesunię-
cie terminu płatności bądź roz-
łożenie zadłużenia na raty. 

Bezpieczniej do szkoły

Nowy ciąg pieszy, który powstaje przy ulicy Dworcowej i Wojska Polskiego 
w Żarowie wykonany zostanie z kostki betonowej. A całość, od strony jezdni 
będzie zamknięta betonowym krawężnikiem. Chodnik przy ulicy Dworcowej 
w znacznej części został już poszerzony pod koniec 2013 roku.

Wraz z budową nowego chodnika rozpoczęło się łatanie pozimowych ubytków na gminnych drogach. Poza ulicą 
Dworcową i Wojska Polskiego, prace prowadzone będą na ulicy Puszkina, Kwiatowej, Słowiańskiej, Górniczej, 
Armii Krajowej i Piastowskiej. W planach jest także naprawa dróg na terenie wsi.

Od kilku tygodni trwają 
prace remontowe przy 

budowie nowego chodnika 
przy ulicy Dworcowej i Woj-
ska Polskiego w Żarowie. 
To kontynuacja prac, które 
rozpoczęte zostały pod ko-
niec minionego roku.

A wszystko w trosce o bez-
pieczeństwo najmłodszych 
mieszkańców Żarowa, dla 
których ten odcinek stano-
wi główną drogę do szkoły. 
– Nowa nawierzchnia chod-
nikowa powstaje na wysoko-
ści od przejazdu kolejowego 
wzdłuż ulicy Dworcowej 
oraz na całej długości uli-
cy Wojska Polskiego, aż do 
skrzyżowania z ulicą 1 Maja. 
Łącznie na tym odcinku po-
wstanie 1200 metrów kwa-
dratowych nowego ciągu 
pieszego z kostki betonowej. 
Prace wykonują pracowni-
cy robót publicznych i prac 
interwencyjnych. Remont 
pochłonie blisko 60 tysięcy 
złotych – wyjaśnia Patryk 

Wojak z Referatu Inwestycji 
i Dróg Urzędu Miejskiego w 
Żarowie.

To również dobra wiado-
mość dla wszystkich miesz-
kańców, dla których ten od-
cinek stanowi główną drogę 
przejścia na osiedle. – Chod-
nik na tym odcinku jest istot-
ny dla wszystkich mieszkań-
ców naszego osiedla. To dla 
wielu najmłodszych główna 

droga do szkoły. Liczymy, że 
teraz stanie się ona bardziej 
bezpieczna. Budowa nowego 
chodnika umożliwi również 
bezpieczną komunikację in-
nym użytkownikom ruchu 
pieszego – zaznacza Iwona 
Nieradka, radna Rady Miej-
skiej i mieszkanka ulicy 
Wojska Polskiego w Żaro-
wie.

Magdalena Pawlik

Lokalami przystosowanymi dla potrzeb osób niepełnosprawnych są lokale Obwodowych 
Komisji Wyborczych : Nr 1, Nr 3, Nr 4 i Nr 10 .
Lokalem właściwym dla głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnospraw-
nych jest lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4. 
Lokale wyborcze w dniu  25 maja 2014 r. otwarte będą od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Burmistrz Miasta Żarów
(-) Leszek Michalak

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW 

z dnia 14 kwietnia 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarzą-
dzonych na dzień 25 maja 2014 r. 
Na podstawie art. 16 § 1 w związku z art. 61 b.  Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks 
wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.112 z późn. zm.)  podaję do publicznej wiadomości:
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Informacja
Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców 
w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
w terminie do dnia 12 maja 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Żarowie.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, 
ze zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w ter-
minie do 15 maja 2014 r. złożyć wniosek do Burmistrza Miasta Żarów o sporządzenie 
aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyj-
nie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę 
niepełnosprawnego do 5 maja 2014 r.  

UWAGA !
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania ko-
respondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Wszelkie szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Gminy Żarów  oraz na stronie : pkw.gov.pl w zakładce „wybory do 
Parlamentu Europejskiego” .Jak twierdzą sami strażacy, ich praca jest niebezpieczna i trudna. Jest rów-

nież źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

Strażnicy żywiołów
Aparaty powietrzne, mo-

topompy, prądownice, 
pilarki i przecinarki… Dla 
wielu pojęcia nieznane, a dla 
Nich chleb powszedni. Ich 
praca nie ogranicza się jedy-
nie do gaszenia pożarów.

Choć zwykle na miejscu 
zdarzenia to oni są pierwsi, 
przed policją i pogotowiem 
ratunkowym. Podejmują się 
każdej interwencji i są zawsze 
gotowi do niesienia pomo-
cy. Blisko dwustu strażaków 
czuwa nad bezpieczeństwem 
mieszkańców gminy Ża-
rów. Ich jednostki dysponują 
nowym i specjalistycznym 
sprzętem, a i sami strażacy są 
coraz lepiej wyszkoleni. Każ-

dy rok przynosi zmiany i ko-
lejne pomysły, które z pomo-
cą życzliwych osób udaje się 
realizować. O tajnikach pracy 
w tym zawodzie rozmawiamy 
z żarowskimi strażakami.

Zazwyczaj praca strażaka 
kojarzy się z gaszeniem poża-
rów, a żartobliwie ze ściąga-
niem kotów z drzewa. Jednak 
tak naprawdę zakres ich obo-
wiązków jest dużo bardziej 
rozbudowany. – Jest wypadek 
samochodowy, nie można wy-
ciągnąć z auta poszkodowanej 
osoby – jedziemy. Jest po-
wódź, trzeba ratować ludzi i 
ich dobytek – jedziemy. Gdzieś 
zalęgły się osy i stwarzają nie-
bezpieczeństwo – jedziemy. 

Staruszce uciekł kot na drze-
wo i nie chce zejść – również 
jedziemy. I tak jeszcze można 
by długo wymieniać. Jeste-
śmy zawsze tam, gdzie jest 
potrzeba – mówi Ireneusz 
Zadylak, komendant gminny 
jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Żarowie.

Miniony rok był dla żarow-
skich strażaków bardzo uda-
ny. Dzięki wsparciu finan-
sowemu gminy, Państwowej 
Straży Pożarnej w Świdnicy i 
województwa do żarowskich 
jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych trafiło dużo 
nowego sprzętu przeciwpo-
żarowego. To był rekordowy 
rok pod względem pozyska-
nia nowych samochodów, 
które dziś pozwalają lepiej 
wypełniać służbę druhom z 
Imbramowic, Mrowin, Kal-
na i Żarowa. Strażacy jednak 
zwracają również uwagę na 
inny charakter swojej pracy. 
– Druhowie naszej jednostki 
nie tylko biorą udział w ak-
cjach ratowniczych, ale także 
w działaniach społeczno-kul-
turalnych na rzecz naszej wsi. 
Angażujemy się w pracach 
przy budowie kościoła i domu 
parafialnego w Mrowinach, 
pomagamy przy organizacji 

festynów organizowanych 
przez Radę Sołecką i LZS, za-
bezpieczamy sportowe turnie-
je i uczestniczymy w różnych 
pracach przy Szkole Podsta-
wowej – wylicza Ireneusz 
Kozieł, prezes jednostki OSP 
w Mrowinach.

Każda praca wymaga przy-
gotowania teoretycznego i 
zdobycia umiejętności prak-
tycznych. A jak swoją pracę 
oceniają sami strażacy? – Za-
wód strażaka wiąże się z wie-
loma specyficznymi cechami. 
Każdy strażak przede wszyst-
kim powinien umieć szybko 
podejmować trafne decyzje, 

bo to one często decydują o 
życiu ratowanych ludzi i jego 
własnym zdrowiu. W szere-
gach naszej jednostki aktyw-
nie działa 24 strażaków. Jakie 
mamy plany na dalszą działal-
ność? Na ten rok zaplanowane 
zostało odnowienie elewacji 
Strażnicy, zakup kolejnych 
sprzętów ochrony osobistej i 
podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych. Oczywiście cały czas 
będzie rozwijana Młodzieżo-
wa Drużyna Pożarnicza, w 
której aktualnie uczestniczy 8 
młodych adeptów strażackich. 
A wszystko po to, aby miał kto 
godnie zastąpić starsze poko-

lenia strażaków – cieszy się 
Miłosz Laskowski, prezes 
jednostki OSP w Kalnie.

Na terenie gminy Żarów 
funkcjonuje siedem jedno-
stek Ochotniczych Straży Po-
żarnych zlokalizowanych w 
Pożarzysku, Wierzbnej, Im-
bramowicach, Żarowie, Bu-
kowie, Kalnie i Mrowinach. 
Trzy z nich, jednostki OSP 
w Pożarzysku, Żarowie i Im-
bramowicach znajdują się w 
Krajowym Systemie Ratow-
nictwa Gaśniczego. Już nie-
bawem kolejna z nich dołączy 
do tego systemu.

Magdalena Pawlik

Żarowianie pamiętają o Papieżu
Na ten dzień czekali wszyscy, którzy dziewięć lat temu na wieść o śmierci 
Jana Pawła II skandowali „Santo Subito”, co znaczy „Święty Natychmiast”. W 
niedzielę, 27 kwietnia byliśmy świadkami uroczystej chwili. Jedyny w historii 
Papież-Polak został wyniesiony na ołtarze. Święty Jan Paweł II został także 
patronem rodziny.

W niedzielę, 27 kwietnia cała Polska świętowała kanonizację papieża. W 
Żarowie, podobnie jak w wielu miejscach tego dnia rozbłysły światełka Iskry 
Miłosierdzia. Mieszkańcy zanieśli je pod pd papieski pomnik przy żarowskim 
gimnazjum.Żarowianie wspólnie świętowali kanonizację Jana Pawła II. 

Żarowska młodzież dała wyraz temu, że pamięta i ma w sercach słowa Ojca 
Świętego. Specjalny montaż słowno-muzyczny przygotowany przez gimna-
zjalistów wzbudził wśród mieszkańców ogromne zainteresowanie.

To była bez wątpienia wy-
jątkowa niedziela. Powaga, 
ale i wielka radość z tego 
wydarzenia nie ominęła 
także Żarowa. Mieszkańcy 
podkreślili wyjątkowość 
tej chwili, uczestnicząc 
najpierw we mszy świętej 
w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, prze-

marszu ulicami Żarowa i 
wieczorku poświęconym 
Papieżowi Polakowi w 
gimnazjum. - Kanonizacja 
Ojca Świętego zbiegła się 
dziś z Niedzielą Miłosier-
dzia Bożego. A to przede 
wszystkim Jan Paweł II 
zachęcał Nas do dzielenia 
się dobrem i miłosierdziem 
oraz niesienia pomocy tym, 
którzy jej potrzebują – wy-
głosił podczas kazania w 

żarowskim kościele ksiądz 
Jakub Górski.

Tłumnie mieszkańcy Ża-
rowa zgromadzili się rów-
nież pod pomnikiem pa-
pieskim przy żarowskim 
gimnazjum. Zjednoczyli 
się tam w modlitwie przy 
Ogniu Miłosierdzia, który 
w postaci Kanonizacyjnej 
Iskry Miłosierdzia trafił 
do kościoła w Żarowie. O 
Papieżu-Polaku pamiętali 
także uczniowie żarow-
skiego gimnazjum, którzy 
pod opieką nauczycieli i 
katechetów przygotowali 
specjalny montaż słowno-
muzyczny. - Ta niedziela 

była wyjątkowa dla wszyst-
kich, bo Papieża Jana Paw-
ła II kocha cały świat. Tak 
jak na placu Św. Piotra 
pielgrzymi z różnych krajów 
świętowali kanonizację Pa-
pieża-Polaka, także miesz-
kańcy Żarowa oddali hołd 
Ojcu Świętemu. Błogosła-
wiony Jan Paweł II na za-
wsze pozostanie w naszych 
sercach. I myślę, że dzisiaj 
jet obecny w murach na-
szego gimnazjum – mówiła 
Helena Słowik, dyrektor 
gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII była pierw-
szą w tym stuleciu kanonizacją papieży. Ostatnim 

papieżem, który został wyniesiony w poczet świętych był 
Pius X. Było to 29 maja 1954 roku. Niedzielna kanoniza-
cja była szczególnym dniem, bo papież Franciszek ogłosił 
świętymi jednocześnie dwóch swoich poprzedników, któ-
rzy dołączą do 482 osób, które sam Jan Paweł II ogłosił 
świętymi podczas swojego niemal 27-letniego pontyfika-

tu, jednego z najdłuższych w historii kościoła.
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FRYZJER - zawód z pasją!
ŻAROWSCY FRYZJERZY część II

Fryzjerstwo jest ich pasją, a nierzadko od kilku i nawet kilkunastu lat sposobem na życie. Są ekspertami w swoim zawodzie, choć priorytetem jest zawsze dla 
nich zadowolenie klienta. Tworzą nowy image i zawsze muszą być na topie. Fryzjer to zawód „stary jak świat”, ale jakże bardzo musi być nowoczesny. Kre-
atywnych, ambitnych i pomysłowych fryzjerów nie brakuje również w Żarowie. Jedni z nich swoje salony prowadzą od ponad dwudziestu lat, drudzy odchodzą, 
aby założyć swój własny biznes. A jeszcze inni funkcjonują na rynku niespełna kilka lat. Nie obawiają się konkurencji, choć wokół są inne zakłady fryzjerskie i 
to na bardzo wysokim poziomie.

Z salonu Beaty Skotnickiej wychodzą sami zadowoleni klienci. Zakład fry-
zjerki, który oferuje usługi zarówno dla pań, jak i panów czynny jest od ponie-
działku do piątku w godz. 9.00-17.00, a w soboty od 9.00 do 13.00.

Do zakładu fryzjerskiego Małgorzaty Kuźma przyjeżdżają nie tylko miesz-
kańcy osiedla. Chętnie z jej fachu korzystają również ci z Mrowin, Piotrowic 
czy Jaworzyny Śląskiej. Od poniedziałku do piątku, salon zaprasza klientów 
w godz. 9.00-16.00. W każdą sobotę czynny jest od 9.00 do 13.00.

Na zdjęciu mistrz nożyczek, Bogdan Mikołajek, który świadczy usługi fryzjer-
skie dla panów. Klienci mogą odwiedzać zakład w godz. 9.00-17.00 oraz w 
soboty od 9.00 do 13.00.

Idealny fryzjer to fryzjer… uśmiechnięty. Na zdjęciu Marzena Knap, właści-
cielka salonu przy ul. Armii Krajowej 46 w Żarowie. Salon czynny jest co-
dziennie, w godz. 8.00-18.00 oraz w soboty od 8.00 do 14.00.

Mali mistrzowie
ortografii

Uczniowie szkół podstawowych nie tylko pisali dyktando, ale także trudzili 
się nad zadaniami z ortografii i gramatyki.

Polszczyzna lubi zaska-
kiwać. Przekonali się 

o tym najmłodsi ucznio-
wie szkół podstawowych, 
którzy zmagali się w XXI 
Gminnym Konkursie Or-
tograf iczno - Gramat ycz-
nym.

Umiejętności ortograficz-
ne we wtorek, 15 kwietnia 
w Szkole Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żarowie 
sprawdzało 26 uczniów 
ze wszystkich żarowskich 
podstawówek. - Nauka or-
tografii to nie tylko wiedza, 

co umiejętności zdobywane i 
rozwijane na przestrzeni lat. 
Znajomość samych zasad 
ortograficznych to za mało. 
Zasadniczą rolę odgrywa 
logiczne myślenie. Ważne 
jest również to, że młodzież 
jest chętna do ortograficznej 
rywalizacji. Chcą się roz-
wijać i są wrażliwi na po-
prawność słowa – przyznają 
zgodnie Dorota Tkaczyk i 
Małgorzata Świtoń, orga-
nizatorki konkursu ortogra-
ficznego w Żarowie. 

W kategorii klas drugich 
pierwsze miejsce wywal-
czyła Anna Bogatko, na 
drugim miejscu uplasowa-
ła się Martyna Feszter, 
a na trzeciej pozycji był 
Maksymilian Letkow-
ski. Pierwsze miejsce na 
podium w kategorii klas 
trzecich zajęła Monika 
Mucha, drugie przypadło 
Mateuszowi Adamkowi, 
zaś trzecie Adrianowi 
Kulińskiemu. 

Magdalena Pawlik

Ich praca nigdy nie jest mo-
notonna, a wręcz przeciwnie. 
Jest ciekawa, pełna nowości i 
kontaktu z ludźmi. Współcze-
sny fryzjer to ktoś więcej niż 
tylko zwykły rzemieślnik. 
To przede wszystkim spe-
cjalista o dużej wrażliwości 
estetycznej, specyficznych 
umiejętnościach, ale również 
szerokiej wiedzy o modzie, 
trendach, pielęgnacji włosów 
i wizażu. – Najważniejsza jest 
tak zwana „dobra ręka” i tro-
chę wyobraźni. To pozwala 
na odpowiednie operowanie 
nożyczkami i w jakimś sensie 
zapewnia „widzenie fryzury 
klienta” – mówi Beata Skot-
nicka, która swój zakład 

fryzjerski przy ul. Dworco-
wej w Żarowie prowadzi od 
dwudziestu lat. I przychodzą 
tu nie tylko same panie. Od 
ponad roku z usług fryzjer-
skich pani 
Beaty korzy-
stają również 
panowie. – 
Oprócz fachu 
w ręku fryzjer 
powinien być 
człowiekiem uśmiechnię-
tym i pogodnym. My klienci 
oczekujemy od nich przede 
wszystkim optymizmu i pogo-
dy ducha. Dlatego od kilkuna-
stu lat przychodzę do salonu 
pani Beaty. To właśnie tutaj 
strzyże i czesze się cała moja 

rodzina – przyznaje Barbara 
Bejger, zadowolona klientka 
salonu przy ul. Dworcowej w 
Żarowie.

Mistrzowie fryzjerstwa 
twierdzą, że prawdziwe fry-
zjerstwo ma się w genach. 
– To zawód wynikający z pa-
sji. Po pierwsze nowoczesny 
fryzjer jest stylistą. Po drugie 
zna się na modzie. I wreszcie 
po trzecie uważnie obserwuje 
trendy, nowości w produktach 
i zmiany we fryzjerstwie. Cza-
sami klient wybiera fryzurę, a 
czasami chce rewolucyjnej 
zmiany, która kończy się je-
dynie podcięciem końcówek. 
Czasami zdarza się, że sam 
nie wie, czego chce. Stąd, my 
fryzjerzy powinniśmy dora-

dzić i dopa-
sować fryzu-
rę do twarzy, 
cery, wy-
glądu, apa-
rycji, stylu 
u b i e r a n i a 

się, aby zdobyć jego zaufanie. 
I wiedzieć, kiedy można za-
proponować zupełną odmia-
nę, kiedy eksperymentować, 
a kiedy w pełni uszanować 
wybór klienta – przyznaje 
Małgorzata Kuźma, wła-
ścicielka osiedlowego salonu 
damsko-męskiego przy ul. 
Chrobrego w Żarowie. Po-
twierdza to także pani Ewa z 
Żarowa, która stale korzysta 
z usług osiedlowej fryzjerki. 
– Śmiejemy się, że wszyscy z 
osiedla to przychodzą do pani 
Gosi. Jest blisko, a usługi są 
naprawdę profesjonalne.

Strzyżenie, przycinanie, 
układanie, rozjaśnianie, far-
bowanie czy trwała, balejaż, 
pasemka – wachlarz możli-
wości fryzjerskich jest na-
prawdę duży. Dużo na terenie 
Żarowa jest też salonów, które 

oferują swoim klientom takie 
usługi. Nie rywalizują one 
jednak ze sobą, nie korzystają 
z cudzych pomysłów, bo mają 
swoich sprawdzonych klien-
tów. A ci przychodzą tutaj, bo 
„ich” fryzjerzy są po prostu 
profesjonalni. – Swój zakład 
fryzjerski prowadzę w Żaro-
wie od ponad szesnastu lat. 
Najpierw przy ul. Mickiewicza, 
a od 2006 roku przy ul. Armii 
Krajowej w Żarowie. Zawsze 
jednak byłem fryzjerem mę-
skim i tak pozostało do dziś. 
Nie narzekam na brak klien-
tów, choć wiem, że każdy idzie 
tam, gdzie mu pasuje. Cieszę 
się jednak, że mężczyźni wciąż 
chcą strzyc się w moim salonie 
– podkreśla Bogdan Miko-
łajek, mieszkaniec Mrowin, 
właściciel zakładu fryzjer-
skiego dla panów przy ul. 
Armii Krajowej 20 w Żaro-
wie. O tym, że pan Bogdan to 
dobry fachowiec przekonuje 
Tomasz Łuczak, stały klient 
tego zakładu fryzjerskiego. – 
Przychodzę tutaj od kilku lat i 
średnio dwa razy w miesiącu 
korzystam z usług oraz uprzej-
mości pana Bogdana. Pole-
cam innym, na pewno się nie 
zawiodą. W centralnej części 
Żarowa panowie odwiedzić 
mogą również typowo męski 
zakład fryzjerski. To scheda 
po Antonim Kutyłowskim, 
najbardziej znanym męskim 
fryzjerze w Żarowie. I choć, 
od now iony 
zakład nowej 
właścicielki 
funkcjonuje 
w tym miej-
scu niespełna 
kilka miesię-
cy, panowie chętnie tutaj za-
glądają.

A jak najszybciej zdobywa 
się klientów? Najczęściej to 

oni sami wypytują swoich 
znajomych, kogo polecają lub 
odradzają. Jeśli nie ma się ta-
kiej możliwości, na wszelki 
wypadek warto pamiętać o 
jednym. Czasami lepiej nie 
eksperymentować z nowo-
ściami. – Uczesanie potrafi 
naprawdę odmienić człowie-

ka i nie tylko 
zewnętrznie. 
Lepszy wy-
gląd zwiększa 
poczucie wła-
snej atrakcyj-
ności, a to 

przecież dodaje nam pewno-
ści siebie, odwagi i energii 
do działania. Tutaj, do salonu 
fryzjerskiego zaglądają nie 

tylko stali klienci. Cieszę, że 
na fotelu zasiadają również 
mieszkańcy, których widzę po 
raz pierwszy. To chyba znak, 
że Żarów ma bardzo aktyw-
nych i odważnych mieszkań-
ców, którzy szukają jakiejś 
metamorfozy – cieszy się 
Marzena Knap, która od 
siedmiu lat wspólnie z Mo-
niką Skorek  prowadzi sa-
lon fryzjerski przy ul. Armii 
Krajowej 46 w Żarowie.

Wbrew pozorom, fryzjer-
stwo to trudna sztuka. Jed-
nak mieszkańcy Żarowa na 
brak dobrych fachowców w 
tym zawodzie nie mają co 
narzekać.

Magdalena Pawlik

Męski Salon Fryzjerski,  
ul. A. Krajowej 41a, czynny 
od poniedziałku do soboty w 

godz. od 9.00 do 17.00
i soboty od 9.00 do 14.00

Salon Fryzjerski Justyna 
Prawdzik, ul. Armii Kra-
jowej zaprasza Klientów w 
godz. od 9.00 do 18.00 a w 

soboty od 9.00 do 14.00
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Młyny Klasztorne w Krukowie i Zastrużu
W ubiegłym roku tematem jednego z opracowań był młyn w Siedlimowicach. Dziś prezentujemy materiał 
dotyczący podobnych obiektów, które pracowały niegdyś w Krukowie i Zastrużu. Czy obiekty te mają coś 
ze sobą wspólnego poza jednym przeznaczeniem ? Otóż tak, oba posiadają co najmniej XIV-wieczną 
metrykę, oba zostały zniszczone w czasie wojny trzydziestoletniej, potem odbudowane, oba w końcu były 
przez ponad 200 lat własnością klasztoru cysterskiego w Krzeszowie.
Kruków

Pierwsza wzmianka o mły-
nie wodnym w Krukowie 
pochodzi z 1365 roku. Wów-
czas to niejaki Zygfryd von 
Dohn sprzedał połowę Kru-
kowa (Rabin) z folwarkiem, 
młynem, prawami leśnymi i 
rybnymi Lisie von Seidlitz. 
W 1381 r. syn Agnieszki i 
Ulryka, Sawichius sprzedał 
część Krukowa wraz z po-
łową sołectwa, młynem i 
karczmą konwentowi krze-
szowskiemu reprezentowa-
nemu przez opata Henryka 
z Proboszczowa. Klasztor 

krzeszowski był właścicie-
lem krukowskiego młyna do 
1532 roku. W latach 1532-
ok.1616 młynem zarządzali 
członkowie rycerskiego rodu 
von Schindel, po nich do 
1649 roku von Stangowie. W 
czasie wojny trzydziestolet-
niej wieś wraz z folwarkiem i 
młynem prócz kilku domów 
została spalona.

W 1675 roku ponownie 
znalazła się w rękach krze-
szowskich cystersów, którzy 
w 1702 roku, wybudowali w 
miejscu starego, nowy młyn 
wodny. W sto lat później 

klasztor krzeszowski zrujno-
wany kwaterunkiem wojsk 
francuskich w Krukowie, dla 
opłacenia podatków ratował 
się serią pożyczek m.in. od 
miejscowego młynarza. W 
1810 roku zsekularyzowane 
dobra klasztoru krzeszow-
skiego wraz z miejscowym 
młynem zostały przejęte 
przez skarb państwa. Po 
dwóch latach nabyła je Ma-
ria Eliza Ruck Hasenclever. 
Później młyn krukowski był 
własnością następujących 
osób i rodów: 1817-38 Sophia 
Flügel-Hasenclever, 1838-

1901 von Oelsner, 1901-1928 
von Kulmiz, 1928-45 von 
Keyserlingk. Warto wspo-
mnieć, że w 1875 roku przy 
młynie krukowskim witany 
był przez miejscową ludność 
cesarz Niiemiec Wilhelm I 
Hohenzollern. Przed wojną 
młynarzem w Krukowie był 
niejaki Hermann Lorenz. Po 
wojnie w latach 40-tych XX 
wieku, młyn nosił nazwę 
„Chlebolas” i był dzierżawio-
ny początkowo przez osoby 
prywatne. Przed rokiem 1950 
został upaństwowiony. W 
drugiej połowie lat 50-tych 

przekwalifikowano go na 
młyn gospodarczy i przeka-
zano władzom gromadzkim, 
które poddzierżawiały go 
osobom prywatnym. Nie re-
montowany stopniowo ulegał 
dekapitalizacji. W 1970 roku 
stan techniczny budynku 
wymusił zaprzestanie dzia-

łalności, część maszyn zde-
montowano i przeniesiono 
do młyna zastrużańskiego. 
Oficjalnie młyn unierucho-
miono w dniu 6 marca 1972 
roku.

Bogdan Mucha
Gminne Centrum
Kultury i Sportu

Żarów na starej
pocztówce

Rok 2014 to rok jubileuszo-
wy dla Żarowa. Mija bo-

wiem 60 lat od historycznego 
wydarzenia,  nadania mu praw 
miejskich. Okrągły jubileusz, 
który połączony zostanie z ob-
chodami 40-lecia  Klubu Hono-
rowych Dawców Krwi miesz-
kańcy Żarowa świętować będą 
początkiem jesieni. W progra-
mie uroczystości przewidziana 
została uroczysta sesja Rady 
Miejskiej oraz liczne koncerty i 
występy artystyczne. 

Jak nasze miasto zmieniało 
się na przestrzeni tych minio-
nych lat? Najlepiej zobrazują to 
stare pocztówki i widokówki, 
które z sentymentem obejrzeć 
będzie można w Żarowskiej 
Izbie Historycznej. Niewielki 
ich zbiór jest już kompletowany, 

Czerwone Gitary
dla Żarowa

W skład zespołu wchodzą, od lewej: Dariusz Olszewski, Jurek Skrzypczyk, 
Juras Kosela, Arkadiusz Wiśniewski, Artur Chyb i Mieczysław Wądołowski.

Specjalnie dla mieszkań-
ców Żarowa w tym roku 

zagra zespół Czerwone Gi-
tary. Dwudniowe świętowa-
nie rozpocznie się w piątek, 
30 maja.

„Anna Maria”, „Dozwolo-
ne od lat 18”, „Tak bardzo 
się starałem” czy „Takie ład-
ne oczy” to tylko nieliczne 
z hitów tego zespołu, przy 
których Żarowianie będą 
mieli okazję pobawić się 
już podczas tegorocznego 
święta miasta. – Tegoroczną 
gwiazdą Dni Żarowa będzie 
zespół Czerwone Gitary, ale 
na tym nie koniec atrakcji 
przygotowanych dla naszych 
mieszkańców. Dwudniowe 
święto miasta, rozpocznie 
się  występami zespołów 
rockowych. Dla mieszkań-
ców Żarowa zagra również 
zespół Manchester. Drugi 
dzień rozpocznie się blokiem 
dla najmłodszych mieszkań-
ców z okazji Dnia Dziecka. 
Na naszej scenie zaprezentu-
ją się nasi mieszkańcy, czyli 
przedszkola, szkoły i zespo-

ły działające przy Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu. 
Zagrają także zespoły roc-
kowe z naszych miast part-
nerskich. Wystąpi kilka ze-
społów grających muzykę 
taneczną. Ponadto, zaplano-
wano mnóstwo konkursów 
i zabaw. W tym okresie od-
będzie się także kilka dużych 
imprez sportowych – zdradza 
Artur Adamek, dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie.

Tradycyjnie już Dni Ża-
rowa rozpocznie uroczysta 
sesja Rady Miejskiej w Żaro-
wie w piątek, 30 maja. Pod-
czas posiedzenia wręczone 
zostaną odznaczenia „Złote-
go Dębu”, najwyższego od-
znaczenia, przyznawanego 
zasłużonym mieszkańcom. 
Młodzieżowa Rada Miejska 
przyzna natomiast tegorocz-
ne „Maciusie”.

Szczegóły już wkrótce w 
Gazecie Żarowskiej i na 
stronie internetowej www.
um.zarow.pl

Magdalena Pawlik

Śladami

historii
cz. I

Co? Gdzie? Kiedy?
ŻARÓW
1 maja
Spektakl teatralny „Lekcja tańca” Bohumila Hrabala nr 996 
(Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, godz. 19.00, wstęp wolny)
3 maja
Turniej szachowy z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja (ka-
wiarnia w hali sportowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu, 
rejestracja uczestników 9.15-9.45, rozpoczęcie gry 10.00)
Koncert Żarowskiej Orkiestry Dętej (plac przed Nefrytem, 
godz. 15.00)
8 maja
Spektakl teatralny „Bajki Ezopa dla dorosłych” nr 997 (Teatr 
Bezdomny, ul. Zamkowa 15, godz. 19.00, wstęp wolny)
10-11 maja
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w szachach szybkich 
(hala sportowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu, sobota 
godz. 8.30-16.10, niedziela godz. 10.00-13.30)
15 maja
Premiera bajki dla dzieci „Orzeszek” nr 998 (Teatr Bezdomny, 
ul. Zamkowa 15, godz. 19.00, wstęp wolny)

ale wciąż wielu brakuje. - Nieraz 
słyszeliśmy opowieści dziadków 
i czytaliśmy historyczne artykuły 
o tym, jak na przestrzeni dzie-
jów zmieniał się Żarów. Wśród 
mieszkańców naszej gminy ni-
gdy nie brakowało pasjonatów 
historii. Dlatego zwracamy się 
z prośbą, aby udostępnili stare 
widokówki i pocztówki o Żaro-
wie. Historyczna wystawa, która 
zorganizowana zostanie z okazji 
60-lecia nadania praw miejskich 
dla Żarowa będzie dobrą okazją, 
aby zatrzymać się i zobaczyć, 
jak Żarów wyglądał dawniej – 
mówi Stanisława Biernacka, 
dyrektor żarowskiej biblioteki.

Stare widokówki i pocztówki 
o Żarowie można zostawiać w 
Żarowskiej Izbie Historycznej.

Magdalena Pawlik

ŚWIDNICA
4 maja
Występ Kabaretu Łowcy. B (sala 
teatralna Świdnickiego Ośrodka 
Kultury, godz. 16.30, bilety 40 
zł do nabycia w Informacji Tu-
rystycznej przy ul. Wewnętrznej 
2)
11 maja
Występ Kabaretu Limo (sala teatralna Świdnickiego Ośrodka 
Kultury, godz. 20.30, bilety 35-55 zł do nabycia w Informacji 
Turystycznej przy ul. Wewnętrznej 2)
16 – 31 maja
Wystawa „Wyprawa do śniegów Kilimanjaro” (Klub Bolko, pl. 
Grunwaldzki 11, godz. 18.00, wstęp wolny)

ŚWIEBODZICE
4 maja
Koncert „Muzyka w sercu miasta” Fenomen Trio (Park Miej-
ski, godz. 15.00)
23 maja
VII Miejski Festiwal Teatru Profilaktycznego (Miejski Dom 
Kultury przy ul. Wolności 13, godz. 10.00, wstęp wolny)
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Starty szachistów

Na pierwszej szachownicy Damian Daniel – finał dolnoślaskiej licealiady

Zawodnicy królewskiej gry w ostatnim czasie wzięli udział w kilku zawodach. Największy sukces odnieśli Damian Danieł oraz Przemysław Borowski. Podczas 
finału dolnośląskiego licealiady uzyskali awans do Mistrzostw Polski.

Mistrzostwa Dolnego 
Śląska kosztowały sporo 
nerwów, ponieważ walka 
była bardzo zacięta, a real-
ne szanse na awans miało 
5 drużyn. W porównywa-
niu z rokiem poprzednim 
zawody były bardziej wy-
równane i stały na znacz-
nie wyższym poziomie. 
Zawodnicy Gońca Żarów, 
reprezentujący II LO w 
Świdnicy zdobyli 3. miej-
sce, dzięki czemu awanso-
wali do Mistrzostw Polski. 
Finał krajowy odbędzie się 
na przełomie maja i czerw-
ca w Szklarskiej Porębie. 

Kolejnym celem drużyny 
jest poprawa 12. miejsca w 
Polsce.

W finale dolnośląskim 
wzięli udział również 
gimnazjaliści. - Michał 
Dołharz, Wiktor Zarem-
ba, Klaudia Staiwak oraz 
Krystian Jastrząb sprawili 
dużą niespodziankę, zajmu-
jąc czwarte miejsce. Prze-
graliśmy tylko z Mistrzem 
Polski Gimnazjum nr 13 
Wrocław oraz uczestnikiem 
Mistrzostw Polski Gimna-
zjum nr 49 z Wrocławia 
– relacjonuje opiekun Mi-
chał Bieszczad. 

Trzech zawodników Goń-
ca Żarów wystartowało w 
Mistrzostwach Polski Ama-
torów w szachach szybkich. 
Cztery punkty z dziewięciu 
rund pozwoliły Michało-
wi Bieszczadowi na zajęcie 
46. miejsca. Z identycznym 
rezultatem na 50. pozycji 
zawody zakończył Artur 
Adamek. Trzeci z reprezen-
tantów Gońca Żarów Miro-
sław Cygan był 54. Zawody 
centralne zostały rozegrane 
w Pęgoowie.

Wysokie 5. miejsce pod-
czas Grand Prix Polonii 
Wrocław zajął Damian Da-

niel. - Cenniejsze od miejsca 
okazały sie zwycięstwa z wy-
żej notowanymi rywalami. 
Wyższość naszego zawodni-
ka na szachownicach musieli 
uznać Hiszpan David Bara-
gano, Amerykanin John Whi-
te, oraz mistrz FIDE Ryszard 
Grossmann – informuje 
prezes Gońca Żarów Artur 
Adamek.

Zwycięstwem zakończył 
się start Jakuba Dołharza w 
II turnieju z cyklu Wrocław-
skiego Krasnala. Wycho-
wanek żarowskiego Gońca, 
obecnie reprezenujący Ksz 
Polonię Wrocław wyprze-

dził swoich klubowych kole-
gów, z którymi rywalizował 
podczas Mistrzostw Polski: 

Cypriana Ziółkowskiego 
oraz Wiktora Smykę.

Krzysztof Dutkiewicz

Mistrzowie
województwa

Kamil Wołek zwyciężył na dystansie 600m

Patryk Kąsik oraz Kamil 
Wołek okazali się najlep-

si, zwyciężając swoje kate-
gorie wiekowe podczas dol-
nośląskiego finału biegów 
przełajowych zrzeszenia LZS. 
Pomimo niesprzyjających 
warunków atmosferycznych 
nad Zalewem Mietkowskim 
wystartowało 794 zawod-
ników z 34 gmin i 19 powia-
tów.

To kolejny sukces młodych 
biegaczy. Regularne zwycię-
stwa w biegach gminnych 
pokazały, iż zdobycie mi-
strza województwa nie jest 
przypadkiem. 

 
Wyniki zawodników gminy 
Żarów:
Dziewczęta: 
Rocznik 2003-2004, 
dyst. 600m
52. Julita Ziemkiewicz

Rocznik 2000,  
dyst. 1000m
43. Wiktoria Mackiewicz
44. Iga Wasilewska
46. Aniela Słowik

Rocznik 1998-1999,  
dyst. 1000m
46. Wiktoria Duda
47. Sandra Ciastoń
51. Jagoda Dydyńska
67. Daria Gołąb
73. Wiktoria Kurczewska
76. Natalia Warosz
80 Natalia Surzyn
81. Celina Szmigiel

Chłopcy: 
Rocznik 2003-2004,  
dyst. 600m
1. Kamil Wołek

Rocznik 2001-2002,  
dyst. 800m
1. Patryk Kasik - młodszy

Rocznik 2000,  
dyst. 1200m
11. Damian Szelezin
12. Piotr Teszner
54. Paweł Teszner
55. Paweł Botko

Rocznik 1998-1999
14. Dawid Duda
23. Mateusz Andrzejewski

W pięciu ostatnich me-
czach Zjednoczeni Ża-

rów zainkasowali 10 punk-
tów. Głównym problemem 
Zjednoczonych jest brak 
szkoleniowca. Po przegra-
nym spotkaniu z LKS Bystrzy-
cą Górną z posady trenera 
zrezygnował Artur Sara.

W meczach wyjazdowych 
Zjednoczeni odnieśli dwa 
zwycięstwa. Wyższość ża-
rowian musieli uznać pił-
karze Victorii Świebodzice 
(3:4) oraz Kryształu Stronie 

Przegląd piłkarskich spotkań

Liga TKKF Szkółka
tenisowa

Śląskie (1:2). W ostatniej 
kolejce na własnym boisku 
żarowianie pokonali Trojan 
Lądek Zdrój (6:3). Remisem 
3:3 zakończyło się spotkanie 
z Iskrą Jaszkową Dolną.

Najwięcej powodów do za-
dowolenia ma lider z Nowej 
Rudy. Dwa remisy, jedna po-
rażka oraz trzy zwycięstwa 
przy słabiej postawie drużyn 
walczących o mistrzostwo 
pozwala Piastowi bezpiecznie 
zachowywać pierwsze miej-
sce w tabeli klasy okręgowej. 

Walczący o utrzymanie w 
wałbrzyskiej kl. A Zieloni 
Mrowiny wygrali dwa spo-
tkania (Gwarek Wałbrzych 
– Zieloni Mrowiny 2:3, Nysa 
Kłaczyna – Zieloni Mrowi-
ny 2:3). Tęcza Bolesławice 
oraz Jedlina Zdrój, to zespo-
ły, które znalazły receptę na 
pokonanie Zielonych Mro-
winy. Piłkarze z Bolesławic 
wygrali 0:1, natomiast lider 
z Jedliny 6:0. Remisem za-
kończył się pojedynek z 
wyżej notowanym Włók-

niarzem Głuszyca (0:0) oraz 
Górnikiem Boguszów-Gor-
ce (2:2).

Niezwykle ciekawie za-
powiada się walka o triumf 
w kl. B. Fotel lidera Wierz-
bianka Wierzbna straciła w 
ostatniej kolejce (przegra-
na 3:1 ze Zrywem Łażany). 
Punkt przewagi Wiśniowej 
nad Wierzbianką zapowiada 
walkę o mistrzostwo do sa-
mego końca.   

Krzysztof Dutkiewicz

Na kolejkę przed zakoń-
czeniem 45. edycji Po-

wiatowej Ligi Siatkówki 
TKKF tytułu mistrzowskiego 
są już pewni gracze Oldboys 
Strzegom. To drugie z rzędu 
zwycięstwo strzegomian w 
najstarszych amatorskich 
rozgrywkach na Dolnym Ślą-
sku.

Co najmniej trzecie miejsce 
ma zarezerwowane TKKF 
Chemik Żarów, który łatwo 
rozprawił się z Bad Boys 
Strzegom. Swój mecz nie-
spodziewanie przegrał Kami 
Świdnica.

Gorzej wiedzie się dru-
giemu zespołowi z Żarowa. 
Volley bez zdobyczy punk-
towej zamyka stawkę ośmiu 
zespołów.

Teraz w 
r o z g r y w -
kach trwa 
miesięczna przerwa. Uroczy-
ste zakończenie rozgrywek 
zaplanowano na 22 maja w 
hali sportowej żarowskiego 
centrum. Wtedy rozegranie 
zostanie ostatni mecz pomię-
dzy TKKF Chemik Żarów, a 
Oldboys Strzegom. Początek 
spotkania o godz. 18:30.

Wyniki 13. kolejki: Volley 
Żarów – Płomień Dobromierz 
0:3, Bad Boys Strzegom – 
TKKF Żarów 0:3, Kami 
Świdnica – MKS Jaworzyna 
1:3, Oldboys Strzegom – Cle-
anet Świebodzice 3:2.

Krzysztof Dutkiewicz

ZAJRZYJ DO NAS NA
WWW.UM.ZAROW.PL
ZAWSZE AKTUALNE

INFORMACJE

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie we współ-
pracy z ST2012 w Świdnicy zapraszają dziewczęta, 

chłopców na zajęcia całorocznej szkółki tenisowej.
- Poszerzamy naszą ofertę o sekcję tenisa ziemnego. Zajęcia 

skierowane są dla początkujących adeptów tej dyscypliny spor-
tu, zarówno dla  dzieci oraz młodzieży – informuje dyrektor 
GCKiS w Żarowie Artur Adamek.

Pierwsze treningi odbędą się w maju. Szczegółowych in-
formacji można uzyskać pod nr tel. 74 8580 753. Zajęcia są 
odpłatne.


